Boomi ry:n strategiatoimikunnan kokous 4/2019

26.3.2019

Pöytäkirja 4/2019
Aika: 26.3.2019, klo 19:00
Paikka: Boomilaakso, Pinninkatu 57, Tampere
Liitteet pöytäkirjan lopussa.
Läsnä:

Lassi Viljakainen (pj)
Aino Pukaralammi (sihteeri)
Eero Kiiski
Antti Poikolainen
Mikko Malmström (sihteeri)
Janne Vikman (etäyhteys)
Valtteri Perämäki (etäyhteys)
Eero Pitkäsalo (etäyhteys)

Pöytäkirja
1. Kokouksen avaus
2. Sihteerin päättäminen
o Valittu Mikko Malmström
3. Jäsenkyselyn tulosten läpikäynti
o Saatu 27 vastausta
▪ Pyritään keräämään vielä Boomin jäsenkyselyn yhteydessä
▪ Halutaan lisää vastauksia --> Yksinkertaisemmat kysymykset
▪ Vastaajien taustat edustivat tasaisesti erilaisia jäseniä
o

Boomin suurimmat kehityskohdat
▪ Vapaaehtoisten kuormittavuus noussut esiin
▪ Toiminnanjohtajan mahdollisuuksien selvittäminen

o

Miten Boomi on onnistunut seuraavissa asioissa?
▪ Epäonnistunut
• opintoasioissa tukemisessa / oppimis-mahdollisuuksien tukeminen
ja kannustaminen.
• Avoimuus
• Boomin piirissä toimivien tahojen huomioiminen
• Vapaaehtoisten palkitseminen
▪ Onnistunut
• Tapahtumien laatu ja monipuolisuus
• Yhteishenki

o

Mikä on mielestäsi Boomin missio?
▪ Jäsenistön etu ja parhaan mahdollisen opiskelijakokemuksen tarjoaminen
▪ Toimia kannustajana ja mahdollistajana opiskeluajan ja opiskelun
parhaimpaan hyötykäyttöön ottamisessa.
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o

Mikä olisi hyvä visio Boomille?
▪ Yhteisöllisyyden ja toiminnan ainejärjestö
▪ Laatu ja lämminhenkisyys
▪ Ainejärjestötoiminnan edelläkävijä

o

Mihin suuntaan Boomin tulisi viedä toimintaansa jäsenistön kannalta?
▪ Monipuolistaa, pyrkiä tavoittamaan erilaiset opiskelijat
▪ Pyrkiä yhdistämään paremmin kaikki alaiset ainejärjestöt

o

Mihin suuntaan Boomin pitäisi viedä ulkoista brändiään?
▪ Yrityspuolelle ammattimaisuutta
▪ Hassuttelua ja ammattimaisuutta

o

Tampere3 strategian osana?
▪ Avoimuus muita ainejärjestöjä kohtaan
▪ Kauppatieteiden tutkinnon tarkempi edunvalvonta

o

Vapaa sana strategian sisällöstä
▪ Strategian pysyvyys vuosien saatossa (hallituksien yli)
▪ Pelko liian väljästä strategiasta

o

Toiveet liittyen strategiaprosessiin
▪ AVOIMUUS
▪ Jatkuva kysely tai palautekanavan parantaminen
▪ F2F-työstön lisääminen

o

Arvonta
▪ 416180
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4. Tulevien haastattelujen suunnittelu
o Erilaisia jäseniä
▪ Aktiivinen aikaisemmin, mutta aktiivius vähentynyt
▪ Aktiivinen osallistuja
▪ Aktiivinen tekijä
▪ Passiivinen osallistuja
• Jäsenrekisteristä 20 randomilla
▪ Maisteriin tulleet opiskelijat
o Sidosryhmät
▪ Tilin- ja toiminnantarkastajat
▪ Lähimmät yritysyhteistyökumppanit (NoHo, Hartwall, Viking Line, vanhat
aktiivit yhteistyöyrityksissä)
▪ Lähimmät aj-kumppanit
▪ Lähimmät kylteriyhdistykset
▪ Yo-kunta (Tamy)
▪ Ekonomit
▪ PME
▪ Yliopiston henkilökunta
• Nykänen, Tontti, Saarijärvi, Vahtera, Lönnqvist
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• Kysely kauppatieteiden henkilökunnalle (kokonaisuudessaan)
Kysytään toiminnot, tapahtumat, operatiiviset asiat
Avoimet kysymykset strategiaan liittyen (pienempi paino)

o
o
5. META
o
6. Kokouksen päättäminen
o Kokous päätetty ajassa 20:23

